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09/11/2022

Tek]if Mektubu Davet

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı OKSİJEN sİsTEMİ İç zEoLİT MADDE
ALIMI işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 22lD maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV
hariç birim ve toplam fıyatının 1 l/11/2022 Iarih ve saat 12:00'a kadar hastanem
teslim edilmesi yada diyadindh@gırıail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Bilgilerinize arz ederim.
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Idari ve Mali Hizmetler Müdürü
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NOTLAR:
-Tekliflerin en geç son teklif verrne taıüi ve
gerekmektedir.

kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi

- Teklifler( rakam 'teyayazı ile) KDV hariç TL diizenlenecektir.
- Eksik doldurulan üzerinde kazıntı silinti ve duzeltıne yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Malln türüne göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilneyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 90 gün içerisinde yapılacaktır,
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktrr.
- - Alımlar http://www. asri ihale.sov.trle-oosta adresli Ağrı Valiliği Ihale Yönetim Sisteminden de ilan
edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağl* Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
- e-posta adresiniz satrn almaya verilirse tiim alrnlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
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Toplam Fiyat

1 oKsiJEN sİsTEMİ İÇ zEoLiT MADDE
ALIMI

350 KG
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AĞRl iL sAĞLlK MüDüRLüĞü
DiYADiN DEVLET HASTANEsi

oKsiJEN sisTEMi !ç HAT FiLTREsi şARTNAMES|

1. Komple Alsl 304/304L kalite birİnci slnlf paslanmaz çeliKen Ve dlş aksam kanserojen içermeyen
saf plastikten imal edilmiş olmalldlr.

2. opsiyonel olarak "L T'ipi" Veya "Boru Tipi" olarak imal edilebilecektir,

3. Filtre sistal susturucu dahil filtre değişimi yapllacaktlr.

4. standartta 2000-3000 mikron elek seçeneği olup, farkll ölçüler karşlllkll müzakere edilecektir

5. Yeterli havayl geçirmemesi durumunda system zorlanacak Ve safllk da duşecektir. Ölçümler
sonrasl buna sebep olan filtreler tespit edilmesi durumunda ücretsiz değişimi yukleniciden
istenecektir.

6. Çallşma medikal hava seviyesi 8 ile 10 bar araslnda çallşmasl temin edilecektir

7. opsiyonel olarak Ceketli Veye ceketsiz tipte imal edilecektir. Paslanmaz çelik tum k|slmlar TlG
yöntemi kullanllarak kaynatllacaktr.

9. TsE -JUsT standartlarlnl sağlamalldlr

10. TEDAR|KçI VE ÜRETlcl F|RMAN|N TsE - oHsAs VE cE KAL|TE BELGELER| oLMALlDlR
BUNU TEKLlFLERlNDE sUNMALlDlR. BELGELERlNl sUNMAYAN FlRMA TEKLlFLERl
GEçERSlz sAYlLACAKT|R.

11. FILTRELER 12 AY GARANTiLi oı-lclxrın. FiLTREDEN KAYNAKL| oLARAK oKsiJEN
sisTEMiNE su YAHUT YAĞ KAçlRMASl DURuMUNDA oKsiJEN sisTEMiııoe s.ooo_rz.soo
EURO ARAS|NDA HASAR VERMEKTE OLUB TESPiT EDiLMES| DURUMUNDA YÜKLENici
FIRMADAN TAHsiL EDiLiP KAMU KURUMLARINDAKi HAKKED|şiNDEN KEsiLEcEKTiR.

12. Fifma fiyatlan numune üzerinden değerlendiriIecektir. Numuno gösterilmesi mecburidir,
Numunesİz fiyatlar değerlendirilmeye allnmayacaktlr. Eski çlkan malzemeler kuruma
bırakllacaktlr.

8. Merkezi Vakum Ve kompresör sistemlerinin gerekli görduğu şartlarl sağlamalıdlr.


